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Aboca, Mniszek lekarski - na nadmiar wody i oczyszczenie
organizmu, 50 kapsułek
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PHARMAGEA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Mniszek lekarski ma zastosowanie:

jako lek zwiększający wydzielanie żółci w chorobach wątroby i woreczka żółciowego.
podnosi również ilość wydzielanych soków trawiennych i zwiększenie ilości produkowanego moczu. Nie prowadzi przy tym do
obniżenia zawartości potasu we krwi, ponieważ jego bogactwo w ten minerał równoważy jego utratę z moczem.
obfitość mlecza w sole mineralne i witaminy znajduje swoje wykorzystanie również podczas leczenia anemii.
pozwala on oczyścić organizm z krążących w nim toksyn i przywraca prawidłowy skład krwi.
mniszek pospolity pozytywnie działa również na układ odpornościowy. Zawarty w nim interferon zmusza organizm do
podjęcia walki z bakteriami i wirusami.
zioło obniża również poziom cukru we krwi i działa rozkurczająco.

Koncentrat całkowity z mniszka lekarskiego zawiera wszystkie substancje aktywne naturalnie obecne w korzeniu tej rośliny, znane ze
swojego dobroczynnego działania na organizm człowieka. Dla zagwarantowania całego kompleksu substancji czynnych obecnych w
korzeniu mniszka, dział Badań i Rozwoju Aboca w innowacyjnym procesie technologicznym połączył ekstrakt liofilizowany z
fitokompleksem całkowitym.

To unikalne połączenie zapewnia

Standaryzacje i wysokie stężenie substancji czynnych. Całość i jedność składników obecnych w roślinie. Brak dodatków chemicznych.
Koncentrat całkowity z Mniszka lekarskiego charakteryzuje więc miano grupy obecnych składników: pochodnych kwasu kofeinowego.

Sposób użycia

zaleca się stosowanie 2 kapsułek dwa razy dziennie.
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Środki ostrożności

nie zażywać w czasie ciaży. Nie przekraczać zalecanych dawek. Suplementy diety nie moga być stosowane jako substytuty
zróżnicowanej i zrównoważonej diety, należy stosować je także prowadzac zdrowy styl życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Składniki

Sproszkowany korzeń mniszka lekarskiego #℣佐⌡⌀吀愀爀愀砀愀挀甀洀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀攀⌡⍃倣℣*, liofilizowany ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego #℣佐⌡⌀吀愀爀愀砀愀挀甀洀
officinale)*, żelatyna.*Zawartość składników organicznych 80,8%.

Składniki w zalecanej dawce dziennej 4 kapsułki: Koncentrat całkowity z mniszka lekarskiego 1,62 g - mianowany na zawartość
pochodnych kwasu kofeinowego 0,3% (Metoda HLPC) 4,85 mg
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